תות ְּב ֶּא ֶּרץ ִּּבנְ י ִָּמן":
" ִּ ּד ְב ֵרי יִּ ְר ְמיָה ּו ּ ֶּבןִּ -חלְ ִּק ּיָה ּו ִּמןַ -ה ּכהֲ נִּ ים אֲ ֶּשר ַּבעֲ נָ ֹ

"האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" (מתוך שיר של שאול טשרניחובסקי)
עולם הדימויים של הנביא בדומה למשורר נובע מהנוף והסביבה בה גדל.
בפסוקים תיאורים ודימויים שניתן למצוא בנוף מולדתו של הנביא ירמיהו.

שעור הכנה לטיול :משימה בזוגות  -בחרו חמישה פסוקים לפחות ,עיינו במפרשים (במקראות גדולות או דעת
מקרא) וכתבו במחברת הסבר לדימוי ומשמעותו בפסוקים.
בטיול :יהיה עליכן להתבונן בנוף ולצלם תמונות מתאימות לפסוקים.
הכנת מצגת לאחר הטיול :בשעורי נביא שיתקיימו בחדר מחשבים ,ומה שלא תספיקו תסיימו בבית.
עליכן להכין מצגת עם תמונות מהטיול ,ופסוק מתאים לכל תמונה .לאחר כל תמונה הוסיפו שקופית עם הסבר
לפסוק .בהסבר הפסוק צריך להיות:


כותרת – נושא הנבואה( .היעזרו בדעת מקרא)



הרקע לנבואה – מתי ועל איזה רקע נאמרה? (היעזרו בסיכום הנבואה בדעת מקרא)



הסבר הדימוי ומשמעותו או המשל והנמשל .ניתן למצוא הסברים גם באינטרנט .אך הקפידו
לערוך את הכתוב בלשונכן ולכתוב בלשון שאתן מבינות.

(ישנם פסוקים בהם תיאור הטבע אינו משל .בפסוקים אלו התייחסו רק להסבר התיאור)
* אתן מוזמנות למצוא פסוקים אחרים בספר ירמיהו בהם יש תיאורי טבע .על פסוק שאינו ברשימה תקבלו
בונוס!
הקרנת המצגת בכתה :שבועיים לאחר הטיול כל זוג יקרין בפני הכתה את המצגת.
***דוגמאות למצגות שהכינו תלמידות ניתן לראות בקישורים כאן.

טבע ונוף בפסוקים מירמיהו
הנושאים :רועים וצאן ,מקורות מים ,צמחים ,סלעים ,המדבר ,הציפורים בסלעים.
יתי נְאֻ ם-ה' :ב לָכֵ ן ּכהָ-אמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל עַ ל-הָ רעִ ים הָ רעִ ים אֶ ת-עַ ִמי
ּומפִ צִ ים אֶ ת-צאן מַ ְרעִ ִ
 .1פרק כג ,א "הוֹי רעִ ים ְמאַ בְ ִדים ְ
פקד ֲעלֵיכֶּ ם אֶּ ת-רעַ מַ עַ לְ לֵיכֶּ ם נְאֻ ם  -ה'
אַ ֶתם הֲ פִ צתֶ ם אֶ ת-צאנִ י וַ ַת ִדחּום וְ ֹלא פְ ַק ְד ֶּתם אתָ ם ִה ְננִי ֵ
 .2פרק נ',ו " צאן אבְ דוֹת הָ יּו עַ ִמי רעֵ יהֶּ ם ִה ְתעּום הָ ִרים ׁשוֹבְ בּום מֵ הַ ר אֶּ ל-גִ בְ עָ ה הָ לָכּו ָׁשכְ חּו ִרבְ צָ ם":
 .3ירמיהו ב (יג) ּכִ י ְׁש ַתיִ ם ָרעוֹת עָ ָשה עַ ִמי א ִֹתי עָ זְ בּו ְמקוֹר מַ יִ ם חַ יִ ים ל ְַחצֹב לָהֶ ם בֹארוֹת בֹארֹת נִ ְשבָ ִרים אֲ ֶשר ֹלא יָכִ לּו הַ מָ יִם
ְרּוׁשלַם
ָָאר ץ וְ צִ וְ חַ ת י ָ
ּוׁשעָ ֶּריהָ אֻ ְמלְ לּו ָק ְדרּו ל ֶּ
יְהּודה ְ
ָ
 .4ירמיהו יד ( א) אֲ ׁשֶּ ר הָ יָה ְדבַ ר ה' אֶּ ל יִ ְר ְמיָהּו עַ ל ִדבְ ֵרי הַ בַ צָ רוֹת( :ב) ָאבְ לָה
ֹאׁשם:
יקם בׁשּו וְ הָ כְ לְ מּו וְ חָ פּו ר ָ
יריהֶּ ם\} לַמָ יִ ם בָ אּו עַ ל גֵּבִ ים ֹלא מָ צְ אּו מַ יִ ם ָׁשבּו כְ לֵיהֶּ ם ֵר ָ
וריהֶּ ם \{צְ עִ ֵ
עָ לָתָ ה( :ג) וְ אַ ִד ֵריהֶּ ם ָׁשלְחּו צְ עִ ֵ
ָאדם וְ ָשם בָ שָ ר זְ רע ֹו ּו ִמן  -ה' יָסּור לִ בוֹ :ו וְ הָ יָה כְ עַ ְרעָ ר בָ ע ֲָרבָ ה וְ ֹלא י ְִראֶּ ה ּכִ י-יָבוֹא
 .5פרק יז ה ּכה ָאמַ ר ה' ָארּור הַ גֶּבֶּ ר אֲ ֶּׁשר יִבְ טַ ח בָ ָ
טוֹב וְ ָׁשכַ ן חֲ ֵר ִרים בַ ִמ ְדבָ ר אֶּ ֶּר ץ ְמלֵחָ ה וְ ֹלא תֵ ֵׁשב:
 .6פרק יז ,ז בָ רּוך הַ גֶּבֶּ ר אֲ ׁשֶּ ר יִ בְ טַ ח בַ ה' וְ הָ יָה ה' ִמבְ טַ חוֹ :ח וְ הָ יָה כְ עֵּ ץ ָשתּול עַ ל-מַ יִ ם וְ עַ ל -יּובַ ל יְ ַשלַח ָש ָר ָשיו וְ ֹלא ְיִראֶּ ה ּכִ י-יָבא חֹם
צרת ֹלא יִ ְדָאג וְ ֹלא י ִָמיׁש מֵ עֲשוֹת פֶּ ִרי:
וְ הָ יָה עָ לֵהּו ַר ֲענָן ּובִ ְׁשנַת בַ ֶּ
 .7פרק י"ג ,ד ַקח אֶּ ת-הָ אֵ זוֹר אֲ ֶּׁשר ָקנִיתָ אֲ ׁשֶּ ר עַ ל-מָ ְתנֶּיָך וְ קּום לְֵך פְ ָרתָ ה וְ ָט ְמנֵּהּו ָשם בִ נְ ִקיק הַ ָסלַע:
ְעּוריְִך ַאהֲ בַ ת ּכְ לּוֹלתָ יִ ְך
ְרּוׁשלַם לֵאמר ּכה ָאמַ ר ה' זָ כַ ְר ִתי לְָך חֶּ סֶּ ד נ ַ
יְהי ְדבַ ר  -ה' אֵ לַי לֵאמר :ב הָ ֹלְך וְ ָק ָראתָ  -בְ ָאזְ נֵי י ָ
 .8פרק ב'" ,א וַ ִ
לֶּכְ ֵתְך ַאחֲ ַרי בַ ִמ ְדבָ ר בְ אֶּ ֶּר ץ ֹלא זְ רּועָ ה:
ָאמרּו אַ יֵה ה' הַ מַ ֲעלֶּה אתָ נּו מֵ אֶּ ֶּר ץ ִמצְ ָריִ ם הַ מוֹלִ יְך אתָ נּו בַ ִמ ְדבָ ר בְ אֶ ֶרץ ע ֲָרבָ ה וְ שּוחָ ה בְ אֶ ֶרץ צִ יָ ה וְ צַ לְ מָ וֶת בְ אֶ ֶרץ ֹלא-
 .9פרק ב' ,ו וְ ֹלא ְ
ָאדם ָשם:
עָ בַ ר בָ ּה ִאיש וְ ֹלא-י ַָשב ָ
 .11פרק מח ,כח עִ זְ בּו עָ ִרים וְ ִׁשכְ נּו בַ סֶּ לַע י ְֹׁשבֵ י מוָֹאב וִ ְהיּו כְ יוֹנָה ְת ַקנֵּן בְ עֶ בְ ֵּרי פִ י פָ חַ ת ( :כט) ָׁשמַ עְ נּו גְ אוֹן מוָֹאב גֵאֶּ ה ְמאֹד גָבְ הֹו ּוגְ א ֹונֹו
וְ גַאֲ וָ תֹ ו וְ רֻ ם לִ בֹו:
ידָך נְאֻ ם -ה':
אור ְ
 .11פרק מט ,טז ִתפְ לַצְ ְתָך ִה ִשיא ראתָ ְך זְ דוֹן לִ בֶּ ָך שכְ נִ י בְ חַ גְ וֵּי הַ ֶסלַע תפְ ִשי ְמרוֹם גִ בְ עָ ה ּכִ י -תַ גְ בִ יהַ ּכַ נ ֶֶּּׁשר ִקנֶָּך ִמ ָשם ִ

מוזמנות לדפדף בספר ירמיהו
ולהציע עוד פסוקים המתייחסים
לנוף מולדתו של הנביא!

